Curso de Graduação: Ciências Biológicas

Bacharelado e Licenciatura Plena em Ciências Biológicas

Campus: Campos Sales / CE
Titulação: Licenciatura Plena
Turno: Noite
Vagas: 40

Campus: Crato / CE
Titulação: Bacharelado
Turno: Manhã/Tarde
Vagas: 40

Campus: Crato / CE
Titulação: Licenciatura Plena
Turno: Noite
Vagas: 40

Campus: Missão Velha / CE
Titulação: Licenciatura Plena
Turno: Noite
Vagas: 40

PERFIL DO CURSO

A Biologia é a ciência que estuda os seres vivos, a relação entre eles e o meio ambiente, além
dos processos e mecanismos que regulam a vida. Portanto, os profissionais formados nessa
área do conhecimento têm papel preponderante nas questões que envolvem o conhecimento
da natureza. O estudo das Ciências Biológicas deve possibilitar a compreensão de que a vida
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se organizou através do tempo, sob a ação de processos evolutivos, tendo resultado numa
diversidade de formas sobre as quais continuam atuando as pressões seletivas.

A Profissão de Biólogo foi criada através da Lei n° 6.684/79, que regulamenta a profissão e
cria os Conselhos Federal e Regional de Biologia. A Resolução CFBio nº 05/85, discrimina as
atividades profissionais do Biólogo, inclusive a assunção de responsabilidade técnica ART
(Anotação de Responsabilidade Técnica): pesquisas básicas e aplicadas; estudos, inclusive de
viabilidade;
planejam
entos;
pr
ojetos;
análises;
experimentação;
ensaios;
formulações;
assistência;
assessoria;
consultoria;
orientação;
aconselhamento;
recomendação;
prescrição;
especificações;
orçamentação;
levantamentos;
inventários;
quantificação;
supervisão;
organização;
coordenação;
exames;
vistorias;
perícias;
avaliações;
arbitramentos;
laudos e pareceres;
direção;
gerenciamento;
fiscalização;
ensino;
extensão;
divulgação;
demonstração;
treinamento e condução de equipe;
produção especializada;
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multiplicação;
padronização;
mensuração;
controle qualitativo e quantitativo;
manejo;
conservação;
erradicação;
guarda e catalogação;
provimento de cargos e funções técnicas;
e outras atividades inerentes ao exercício profissional.

Além destas atribuições, o Licenciado poderá atuar como professor no Ensino Fundamental,
Médio e Superior.

Os Conselhos Regionais de Biologia poderão conceder os TRT (Termo de Responsabilidade
Técnica) nas especialidades reconhecidas pelo Conselho Federal de Biologia conforme as
áreas e sub-áreas de atividades estabelecidas na Resolução CFBio nº 05, Controle de Vetores;
Testes de Investigação de Paternidade por Análise de DNA e outros marcadores genéticos;
Análises Clínicas e Controle de Qualidade Físico-Química e Microbiológica de Águas, inclusive
as de Abastecimento Público.

O Curso de Ciências Habilitação em Biologia, criado pela Faculdade de Filosofia do Crato, em
1980, veio substituir o Curso de História Natural que funcionou no período de 1964 a 1980,
conforme Parecer 878/80 de 18.09.1980 – DOU de 22.09.1980 – reconhecido pelo Decreto No.
69.977, de 20.12.1972, - DOU de 24.12.1972. Em face das Resoluções CNE No. 02/2002 e
07/2002, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da URCA aprova, em 26.09.2002, a
transformação do Curso de Licenciatura em Ciências com Habilitação em Biologia para Curso
de Ciências Biológicas, nas modalidades de Licenciatura Plena e Bacharelado.

Duração do Curso:

- Modalidade Bacharelado: 04(quatro) anos com 220 créditos = 3.300 horas;
- Modalidade Licenciatura: 04(quatro) anos com 235 créditos = 3.525 horas.
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- Matriz Curricular Bacharelado

-Matriz Curricular Licenciatura
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